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Vencidas as todas as etapas 
estatutárias de eleição nos órgãos 
gestores da AACRT sem que houves-
se a inscrição de uma chapa oposito-
ra à  Chapa Sugestão, na Assembleia 
Geral Ordinária de Eleições do dia 
27/04/2018, no Salão Panorâmico 
do Grêmio Sargento Expedicionário 

POSSE dos Órgãos da Administração Social 

Inaugurada a 
Sede Campestre 
da AACRT 
em Lajeado

Veja detalhes 
na página 03

Arraial das TELEFONISTAS 
na Sede Campestre

A Semana do Aposentado des-
te ano foi realizada no período 
de 14 a 18 de maio, contando 
com atividades participativas 
em todos os dias. 

Página 05

A alegria da SEMANA do Aposentado

Geraldo Santana, com a presença de 
179 associados e os principais parcei-
ros da AACRT,  foram eleitos por acla-
mação e tomaram posse os membros 
do Conselho de Administração, da 
Diretoria Executiva e do Conselho 
Fiscal para o triênio Maio/2018 a 
Abril/2021:

Encerramento 
Exercício de 2018

O Arraial das Telefonistas 
deste ano foi organizado na Sede 
Campestre da AACRT em Lajeado, 
no dia 28 de junho, mantendo a 
tradicional parceria com o Sinttel e 
com a Astti. 

Desta vez no arraial teve al-
moço campeiro, com carreteiro, 

feijão mexido, farofa, batata doce e 
saladas verdes. À tarde teve casa-
mento na roça e muita música, dan-
ça e comidas típicas de festa junina.

Telefonistas de Porto Alegre 
e das Delegacias do Interior foram 
convidadas a participar, além de al-
guns convidados, totalizando 150 
pessoas.

Como é costume, neste ano 
as duas telefonistas homenageadas 
foram Vera Sirlei Schornes Machado 
representando o interior e Liane Be-
atriz Gomes Dutra, pelas telefonistas 
da Capital. Ambas receberam placas 
de homenagem.

Em Assembleia Geral Ordinária reali-
zada no dia 26/04/2018, foram aprovados, 
por unanimidade, o Relatório de Diretoria e 
do Balanço Patrimonial e de Resultados do 
ano de 2017.

O Relatório de Diretoria de 2017 está 
disponível para download e consulta no 
site da AACRT (www.aacrt.org.br).

Conselho de Administração (renovação de um terço dos membros eleitos e subs-
tituição de cargos vacantes):   

Mandato de nove anos (renovação)
Membros efetivos: Ruben Dario Vives, Reynaldo Ribeiro de Mello e Jaqueline Du-

lac Goulart.  
Membros suplentes: Rosa Alpoim Leite e Sérgio Fontoura da Silva.   
Mandato de seis anos (substituição) 
Membro efetivo: José Jurandir Teixeira Leite em substituição a Marly de Roma 

Pinheiro Prado. 
Mandato de três anos (substituição)
Membro suplente: Jaime Souza De Marco em substituição a Ironita 

Rezende(renunciante).

Diretoria Executiva: 
Diretor Presidente: Newton Lehugeur; Diretor Vice-Presidente: Eva Beatriz Teixei-

ra Corrêa; Diretor Secretário: Lisete Maria Krug; Diretor Tesoureiro: Jairo Baroni Castoldi; 
Diretor Social: Márcia Gomes de Souza; Diretor Adjunto: Darci Werle.

Conselho Fiscal: 
Membros efetivos: Enoir Kovalscki da Silva, Inês Zanetti e Tabajara da Silva Bregão. 
Membros suplentes: Ceila Maria Terezinha Poloni, Dorothy Carmem Tomazi de 

Bona e Luiz Carlos Abrão da Paz. 

Gestão 2018/2021



EDITORIAL

EXPEDIENTE

Conselho de Administração
Efetivos -  José Jurandir Teixeira Leite, Ruben Dario 
Vives, Reynaldo Ribeiro de Mello, Ivo Antônio do 
Amaral Luiz, João Alberto Oliveira de Andrade, Pau-
lo Roberto Vieira da Rocha, Jorge Oir da Silva, Rui 
Gastão Silva de Oliveira e Jaqueline Dulac Goulart.
Suplentes - Jaime Souza De Marco, Iolanda Bohn, 
João Luiz Guns, Ondina da Costa Vargas, Rosa Alpoin 
Leite e Sérgio Foutoura da Silva.

Diretoria Executiva
Diretor Presidente - Newton Lehugeur
Diretor Vice-Presidente - Eva Beatriz Teixeira Corrêa
Diretor Secretário - Lisete Maria Krug
Diretor Tesoureiro - Jairo Baroni Castoldi
Diretor Social - Márcia Gomes de Souza
Diretor Adjunto - Darci Werle.

OBITUÁRIO

Nome do Sócio Data  Data   Cidade
 do Nascimento  do Óbito 

ADEMIR VILLODRE PEREIRA  27/05/1947 03/04/2018 PORTO ALEGRE/RS
PALMYRA CECY SIEBEN MARTINS  03/08/1935 12/04/2018 PORTO ALEGRE/RS
ZILDA LILA MARIA RECH  21/12/1934 15/04/2018 CAXIAS DO SUL/RS
JOSE NUNES VARGAS  07/11/1940 17/04/2018 GRAVATAI/RS
SHIRLEY DA SILVA MEDEIROS  12/01/1945 17/04/2018 SAO LUIZ GONZAGA/RS
JOSE MILTON LOPES  01/05/1943 19/04/2018 PORTO ALEGRE/RS
ENIO DIAS DOURADO 24/03/1940 26/04/2018 PORTO ALEGRE/RS
CLESIO MOTTA LEITE 21/04/1935 01/05/2018 PORTO ALEGRE/RS
JOAQUIM LUIZ SILVA DE LIMA  29/06/1951 09/05/2018 PORTO ALEGRE/RS
JAIME HAHN 08/09/1946 11/05/2018  ITAJAI/SC
JULIA VICENTINA D DE FREITAS 31/07/1923 26/05/2018 PORTO ALEGRE/RS
WANDERLEY RODRIGUES OLIVEIRA  31/10/1940 31/05/2018 BAGE/RS
NOELLY GUIDO SOARES  06/03/1938 05/06/2018 PORTO ALEGRE/RS
DORGEL ROLIM DOS SANTOS  30/10/1941 23/06/2018 PORTO ALEGRE/RS

Conselho Fiscal
Efetivos - Enoir Kovalscki da Silva, Inês Zanetti e Ta-
bajara da Silva Bregão. Suplentes - Ceila Maria Tere-
zinha Poloni, Doroty Carmem Tomazi de Bona e Luiz 
Carlos Abrão Paz. 

Edição e Projeto Gráfico : 
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No presente Editorial vamos nos ater a um 

tema oportuno e atual. Trata-se da passagem bíbli-
ca, retirada do livro dos Gênesis, que versa sobre os 
tempos das vacas gordas e tempos das vacas magras. 
De acordo com esta passagem, um Faraó egípcio teve 
dois sonhos especiais e, intrigado com o ocorrido, 
quis saber o que significavam. Na manhã seguinte ao 
sonho, o Faraó chamou seus sábios e lhes falou sobre 
o que sonhara. Mas eles não conseguiram contar o 
significado dos sonhos. Porém, um deles disse que 
conhecia um homem, de nome José, que podia inter-
pretar os sonhos. Diante disso, o Faraó mandou logo 
buscá-lo. Diante da presença do Faraó, José ouviu 
seu sonho: “Vi sete vacas gordas e belas. Depois vi 
sete vacas muito magras e esqueléticas. E as magras 
comeram as gordas”. E continuou: “No segundo so-
nho, vi sete espigas cheias e maduras numa só haste. 
Depois, vi sete espigas finas e murchas. E as espigas 
finas começaram a tragar as sete espigas boas”. Aten-
to, José pensou por alguns instantes e logo fez seu 
comentário, interpretando o sonho: “Os dois sonhos 
significam a mesma coisa”, expôs inicialmente. “As 
sete vacas gordas e as sete espigas cheias significam 
sete anos e as sete vacas magras e as sete espigas fi-
nas significam outros sete anos”. Resumindo: “haverá 
sete anos de muito alimento no Egito, depois haverá 
sete anos em que pouquíssimos alimentos cresce-
rão”. Após a interpretação, o Faraó ficou muito agra-
decido e ainda solicitou a José uma tarefa: “Escolhe 
um homem sábio e encarrega-o de recolher manti-
mentos durante os sete anos bons. Assim, o povo não 
passará fome nos sete anos ruins que se seguirão, 
quando haverá colheitas escassas”. Passar por épocas 
de calmaria e bonança qualquer um passa, afinal de 
contas, pouco ou nada se exige. Tudo flui. Mas, um 
dos momentos em que se pode conhecer mais verda-
deiramente as pessoas, as lideranças, são justamente 
nas turbulências, na agitação, nos tempos de incer-
tezas e de vacas magras. Todo tempo é tempo. Há 
o tempo de vacas magras, onde se faz necessário a 
precaução, a cautela e a maturidade emocional para 
enfrentar. É o limão! Mas, como tudo passa, também 
há o tempo das vacas gordas e, aqui, é importante 
ter a sabedoria para produzir, para se manter e para 
acumular “gorduras”. É o momento de pegar o limão 
das vacas magras e fazer uma limonada. Essa história 
nos ensina um princípio, o princípio do planejamen-
to! Atualmente vivemos os tempos das vacas magras, 
onde os resultados estão sujeitos aos bons e maus 
momentos da economia do país. E estamos prepa-
rados ou nos preparando para os tempos de vacas 
magras?

Diretoria Executiva.

A Fundação Atlântico, a partir de ju-
lho/2018, não realizará mais descontos em 
folha de pagamento para as entidades (AACRT 
e SINTTEL), até decisão judicial final.

A Mensalidade Social descontada no 
último contracheque se refere ao mês de ju-
nho/2018. 

Os boletos enviados com vencimen-
to em 10/07/2018, quitam o pagamento da 
Mensalidade Social de julho, cuja data de ven-
cimento é um padrão da AACRT acordado com 
o Banrisul.

A partir do próximo vencimento, que 
será 10/08, a cobrança será normalizada.

Observe no seu contracheque de ju-
lho/2018 da Fundação Atlântico que não de-
verá haver o desconto da Mensalidade Social 
da AACRT.

Saúde

VIOLÊNCIA contra os idosos
As notícias que se tem em relação à violên-

cia contra idosos são preocupantes. Em 2013 foram 
registradas mais de 38 mil denúncias de violência 
contra idosos. Por medo, ou por proteção ao agres-
sor, que geralmente está dentro de casa, muitos ca-
sos não chegam ao conhecimento da polícia, mes-
mo os que chegam, a maioria são anônimos.

Quais os motivos mais comuns para esse tipo 
de violência? A resposta vem de Juízes, defensores 
públicos, Promotores e da Secretária de Direitos 
Humanos. Desamor e ambição!

Um mapa lançado no dia 20/11/2014, du-
rante o seminário Políticas Públicas de Combate à 
Violência Contra a Pessoa Idosa no Distrito Fede-
ral, mostrou que os filhos são os maiores agresso-
res (aproximadamente 60%) e as mulheres são as 
maiores vítimas (64%). A faixa etária mais atingida 
é aquela que vai dos 60 aos 69 anos, com 38% dos 
casos. Os principais tipos são a negligência, violên-
cia psicológica e o abuso financeiro; filhos ou netos 
se apoderam de cartões de benefícios dos idosos e 
os deixam na penúria.

A predominância dos casos em âmbito fami-
liar reflete a dependência da renda dos idosos, ava-
lia Neusa Müller, coordenadora geral dos direitos 
da pessoa idosa da SDH. “A população idosa sus-
tenta muitas famílias. O País tem uma das maiores 
coberturas previdenciárias do mundo. Nas regiões 

menos favorecidas, isso gera conflito não só intra-
familiar, por ele ser o provedor, mas quando chega 
em idade e nível de maior dependência é vítima de 
violência financeira.” E aqui não se fala apenas de 
famílias de baixa renda, mas sim qualquer tipo de 
família pode chegar a explorar seus idosos. Alguns 
chegam ao ponto de “inventar” quadros demen-
ciais com o único intuito de apoderar-se da gerên-
cia dos bens e dos recursos do idoso, é o que diz 
uma Juíza em Minas Gerais, atuante na área.

O ranking de violência contra idosos figuram 
nesta ordem: a psicológica (citada 21.832 vezes, 
ou 56% dos casos), o abuso financeiro (16.796 
vezes, 43% dos casos) e a violência física (10.803, 
27,72%) – dados da SDH 2013/2014.

Fonte: JusBrasil
https://lanyy.jusbrasil.com.br/arti-

gos/167858152/disque-100-violencia-contra-os-
-idosos-dos-crimes-e-das-penas

COMUNICADO SOBRE 
DESCONTOS DAS MENSALIDADES 

DA AACRT

NOVO Terminal 
de Consulta

A associação colocou à disposição 
dos associados um termi-

nal de consulta e uma 
impressora para quem 

desejar imprimir bo-
letos e outros docu-
mentos de sites rela-

cionados a AACRT. 
O terminal está 
instalado no se-
gundo piso da 

sede (na entrada do 
auditório).



 

Fest MALHA
No dia 04/05 a AACRT levou 40 

associados para Nova Petrópolis, para 
fazer compras no Fest Malha e para a 
Sociedade Cultural e Recreativa Tiro ao 
Alvo, com torcida e banda, para torcer  
para os representantes da AACRT,  Pau-
lo Bidart e  Ieda Tomazzoni no concur-
so Top  Model  terceira Idade.

EVENTOS

No dia 22 de junho de 2018 foi inaugurada 
a nova Sede Campestre da AACRT em Lajeado, em 
seu salão de festas totalmente novo com capaci-
dade para receber duzentas e cinquenta pessoas, 
um quiosque com churrasqueiras equipado para 
uso dos sócios da AACRT, além de um campo de 
futebol de grama, com vestiários e banheiros in-
dependentes.

Na inauguração foi oferecido um churrasco 
a 150 pessoas, entre sócios das delegacias de La-
jeado, Taquari e Santa Cruz do Sul, membros dos 
órgãos administrativos da AACRT (Conselho de 
Administração, Diretoria Executiva e Conselho Fis-

INAUGURAÇÃO da Sede Campestre em LAJEADO
cal), Delegados e Vice-Delegados Regionais da 
AACRT, presidente do SINTTEL/RS, Gilnei Azam-
buja Porto, representante da ASTTI, Jorge da 
Silva Bregão, Coordenador do GINP Ingo Muller, 
Diretor Regional Sul da ANAPAR Itamar Prestes 
Russo, Presidente da FETAPERGS  José Pedro 
Kuhn e a Presidente da ATAPEL Sandra Maria 
Kuhn.

Para quem não recorda, o imóvel onde 
fica a sede campestre foi doado pela Asso-
ciação dos Empregados da CRT de Lajeado à 
AACRT, que fez as melhorias e o cercamento 
do local.

Chás SEMANAIS
Chá da Tarde
04/04 - Chá da tarde com a 

presença de 75 convidados.
23/05 - O chá teve a presença 

de 51 pessoas. 
30/05 - Foi realizado o chá 

com a presença de 50 convidados.
06/06 - Estiveram presentes 

65 pessoas no chá, sendo servido 
cachorro quente, canapés, chá 
com frutas, doces e bolo.

Chá com BINGO
18/04 - O chá com bingo con-

tou com a presença de 70 pessoas.
16/05 - O chá com Bingo teve a 

participação da área de Projetos So-
ciais, que incluiu o Bingo na Semana 
do Aposentado, com a presença de 
111 pessoas.

20/06 - Além de chá foi ofe-
recido um delicioso Chocolate com 
Bingo com a presença de 76 pessoas.

JULHO
Dia  Horário Atividades Local 
04  15 às 18 CHÁ DA TARDE SALÃO AACRT
11  12 às 17 ALMOÇO MENSAL  GERALDO SANTANA
18  15 às 18 CHÁ DA TARDE C/ BINGO SALÃO AACRT
25  16 às 20 SAMBA DA AACRT  SALÃO AACRT
AGOSTO
Dia  Horário Atividades Local 
01  15 às 18 CHÁ DA TARDE SALÃO AACRT
08  12 às 17 ALMOÇO PAIS - PAELLA ASTTI
15  15 às 18 CHÁ DA TARDE C/ BINGO SALÃO AACRT
23 a 29    TURISMO AACRT  RECIFE
29  16 às 20 SAMBA DA AACRT  SALÃO AACRT
SETEMBRO
Dia  Horário Atividades Local 
05  15 às 18 CHÁ DA TARDE SALÃO AACRT
12  12 às17 ALMOÇO MENSAL ASTTI
14  18 às 24 HOMEM DE REDE ASSTI
19  14 às 18 CHÁ CAMPEIRO PARQUE HARMONIA 
21 a 27   VI JOGOS ESTADUAIS HOTEL ARAÇÁ/CAPÃO DA CANOA

Eventos do próximo trimestre

Jogos Estaduais 2018

Festival de Massas para AS MÃES 

ALMOÇO Mensal
CHURRASCO da AACRT em abril foi na Astti

No dia 11/04 o almoço mensal 
foi realizado na Astti, com a presença 
de 283 convidados. No cardápio teve 
churrasco, saladas e frutas. As dele-
gacias de Rio Grande e Pelotas estive-
ram presentes. Logo após a homena-
gem aos aniversariantes do mês, com 
parabéns cantado pelos associados, a 
festa foi até as 17h com Dj Cadu co-
mandando o som.

FEIJOADA em junho

No mês de maio o almoço 
em homenagem às mães foi um 
Festival de massas, realizado no 
dia 09/05, no clube Geraldo San-
tana, com a participação de 327 
pessoas. A Delegacia convidada foi 
Santa Cruz do Sul.

As mães homenageadas, as-
sim como todas as mulheres que 
estavam no almoço, receberam de 
presente uma echarpe personali-
zada da AACRT.

O coral da AACRT fez uma 
linda apresentação.

No dia 25/04/2018 foi realizado 
a Roda de Samba da AACRT com a pre-
sença de 75 convidados. A festa foi até 
19h30min ao som da Banda AACRT.

Roda de SAMBA

Devido ao persistente surto toxoplasmose que vem se abatendo na 
cidade de Santa Maria, onde seria realizado o VI Torneio Estadual de Jo-
gos da AACRT, e como precaução pela saúde dos associados, a diretoria 
decidiu transferir o evento para Hotel Araçá (Capão da Canoa), que vai 
acontecer agora no período de 21 a 27/09/2018. A primeira opção seria o 
Hotel Fazenda Figueiras, em Imbé, mas este não dispõe das datas propos-
tas pela associação. 

Para maiores informações os interessados podem entrar em conta-
to com o setor de Eventos da associação.

OFICINA de cavaquinho
Abertas as inscrições para a oficina de cavaquinho. Aula inaugural em 

01/08. Informações com Eventos.

O almoço do mês de junho teve 
como cardápio uma deliciosa feijoada 
oferecida pela AACRT no clube Geraldo 
Santana no dia 13/06, com a animada 
presença da Banda da AACRT. Neste 
almoço estiveram presentes 305 asso-
ciados. As delegacias de Santo Ângelo 
e Taquari foram as convidadas. 
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O PGS entrou em 2018 no seu sexto ano de atuação junto aos associados da AACRT e da ASTTI, realizando um 
amplo acompanhamento àqueles que são portadores de doenças crônicas, com o intuito de ajudá-los a melhor conviver 
com a(s) sua(s) doença(s), a adquirir melhores hábitos de saúde, conquistando, enfim, mais qualidade de vida, além, é 
claro, do acompanhamento a outros grupos de sócios que disponibilizou no período.

O Programa foi implementado pela empresa Hospitalar – ATS, custeado pelos sócios usuários do plano de saúde 
Unimax através de um pequeno percentual sobre suas mensalidades no plano.

Mesmo com o sucesso alcançado pelo PGS em termos de saúde, de menos óbitos, internações e visitas a emer-
gências, os aumentos incidentes sobre as mensalidades dos planos de saúde têm sido crescentes e muito superiores aos 
reajustes das folhas de benefícios (tanto do INSS quanto da Fundação), sobrecarregando a todos e impedindo a conti-
nuidade do PGS no formato que vinha sendo operacionalizado. Desta forma, a partir do segundo semestre de 2018, o 
PGS será reestruturado para um formato mais econômico, mas não menos eficiente que o anterior. Oportunamente 
as entidades vão repassar maiores detalhes sobre o Programa que será desenvolvido.

SAÚDE

PLANO UNIMAX reajustado em 18% em julho
O contrato de assistência à saú-

de firmado entre a UNIMED e a AACRT 
e ASTTI desde o ano 2.000, e que colo-
ca à disposição dos associados o plano 
de saúde Unimax da Unimed Porto Ale-
gre, completou mais um ano em 2018. 

Conforme disposto pela ANS 
(Agência Nacional de Saúde Suplemen-
tar), o reajuste das mensalidades dos 
planos de saúde deve ocorrer anual-
mente, no aniversário do contrato, 
independente da data de inclusão do 
titular e dos dependentes. 

Para calcular este reajuste, as 
operadoras de planos de saúde todos 
os anos avaliam seus contratos, com a 
finalidade de manter o equilíbrio eco-

nômico-financeiro dos planos. 
Os ajustes das mensalidades 

acontecem em razão do repasse às 
mesmas do aumento nos custos dos 
serviços hospitalares, como também 
em decorrência do crescimento da uti-
lização do plano pelos beneficiários, 
que extrapolaram os pagamentos efe-
tuados à operadora. 

No último mês, uma comissão 
formada pela AACRT e ASTTI partici-
pou de uma intensa negociação com 
a UNIMED para definir questões rela-
tivas ao reajuste anual, empenhada e 
comprometida em negociar o índice 
que tivesse o menor impacto possível, 
mas que garantisse a continuidade do 

contrato com a UNIMED.
Como resultado deste trabalho, 

o percentual proposto inicialmente 
pela UNIMED foi reduzido considera-
velmente, chegando-se a um índice 
de 18% de reajuste, o menor possível 
para que a UNIMED renovasse o con-
trato, passando a vigorar a partir de 
julho/2018.

Empenhados em sempre ofere-
cer o melhor para nossos associados 
reforçamos que permanecem a dispo-
sição todas as outras possibilidades de 
planos na Unimed e de outras opera-
doras de saúde. 

Para maiores informações con-
tate o nosso setor de atendimento.

Lançamento do plano UNIMED Pleno
A partir de 01.06.2018, o plano de saúde Unifácil Pleno passou a se 

chamar Unimed Pleno, com a ampliação da rede de médicos.

Esta mudança se deve a ampliação de recursos que a Unimed Porto 
Alegre agregou ao plano Unimed Pleno, sendo necessário, por este motivo, 
a alteração do seu registro junto a ANS (Agencia Nacional de Saúde Suple-
mentar) e atualização da sua nomenclatura de Unifácil Pleno para Unimed 
Pleno.

Os usuários deste plano estão recebendo um novo cartão do seu pla-
no de saúde.

Em caso de dúvidas sobre atendimento contate a Equipe Unimed 
Pleno através do Telefone: (51) 3316.7175 ou Celular/WhatsApp: (51) 
99981.7043.

Para informações administrativas, contate a AACRT através do tele-
fone: (51) 3076.2450.

DESCONTOS dos Planos de Saúde

MUDANÇAS  no Programa de Gerenciamento da Saúde – PGS

XV Seminário de Participantes de
Fundos de Pensão da ANAPAR 
A Regional Rio Grande do Sul da Anapar promove o seu XV Seminário 

de participantes de Fundos de Pensão nos dias 8 e 9/11/2018, no Hotel 
Embaixador, rua Jerônimo Coelho, 354 - Centro - Porto Alegre -RS.

Informações com Coordenação de Eventos.

Congresso ANAPAR
Na semana de 17 a 19 de 
maio de 2018 foi realizado no 
Rio de Janeiro, com a presen-
ça de 20 Associados.

Informe-nos sobre colegas internados
A Coordenação de Projetos Sociais realiza o acompanhamento das 

internações hosp italares dos sócios da AACRT, a partir de visita aos inter-
nados e apoio aos familiares, assim como disponibilizar ajuda naquilo que 
for possível. O acompanhamento continua sendo realizado diariamente 
por telefone junto aos hospitais. Os voluntários também fazem a visitação 
aos colegas.

Ocorre que alguns hospitais estão se recusando a repassar informa-
ções sobre pacientes devido a uma onda de golpes que vêm sendo aplica-
dos para extorquir dinheiro das pessoas dentro dos hospitais. 

Sendo assim, a AACRT solicita aos colegas, amigos e familiares de 
associados que forem internados, que entrem em contato com a Coorde-
nação de Projetos Sociais pelo telefone (51) 3076-2450, PGS ou Serviço 
Social e informem sobre a internação.

Ajude a AACRT a ajudar!

A Fundação Atlântico, a partir de julho/2018, não deverá fazer mais 
os descontos em folha de pagamento para as entidades, até decisão judicial  
transitado em julgado.

Devido ao grande número de associados com desconto em folha, esta 
migração para o boleto está sendo feita de forma gradativa. Por isso alertamos 
para o seguinte:

- Os associados que passaram seus descontos para Boleto ou Débito em 
Conta, devem pagar seus boletos normalmente, observando antes se houve 
ou não desconto no contracheque, parcial ou integral.

- Quem ainda não optou pelo boleto para o desconto da mensalidade 
do plano de saúde, deverá observar em seus contracheques os descontos que 
estão sendo efetuados. Caso não tenha sido descontada a mensalidade total 
do plano, deverá entrar em contato com a associação para maiores informa-
ções.

Recomendamos, para maior comodidade, a quem está recebendo o 
boleto e possui conta no Banrisul, que opte pelo débito em conta, cujo formu-
lário está disponível no site.
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Abril – 12/04 
Guri de Uruguaiana 2 - “A Missão”
Theatro São Pedro - 44 participantes

SOCIAL

Os inscritos na Semana do Apo-
sentado foram divididos em quatro equi-
pes nas cores Vermelho, Verde, Azul e 
Laranja, identificadas por camisetas e 
participaram de atividades e jogos que 
contabilizaram pontos, acumulados para 
o grande dia da Gincana do Aposentado 
na sexta-feira, dia 18/05.

A programação da semana foi ani-
mada desde o lançamento na segunda-
-feira (14/05), com o sorteio das equipes, 
distribuição das camisetas, orientações 
sobre as regras feitas diretamente pelos 
fiscais de cada equipe e finalizada pela 
brincadeira “Adivinhe e Cante”, com le-
tras e trechos de músicas sendo adivinha-
das e cantadas pelos representantes das 
equipes.

Na terça-feira foi o desafio da cria-
tividade para os grupos, com o Show 
do Improviso realizado no auditório do 

Uma SEMANA AGITADA 
para os Aposentados

grande parceiro da AACRT, o Sinttel/RS, 
quando as equipes demostraram muita 
alegria, descontração e desenvoltura 
artística nas apresentações.

A quarta-feira teve participação 
no Chá Com Bingo, onde cada equipe 
teve seus representantes jogando e 
pontuando o representante com maior 
número de pedras marcadas na cartela 
de bingo.

Na quinta as equipes e demais 
sócios interessados participaram de um 
passeio pelo Guaíba no barco Noiva do 
Cai, animado pela Banda da AACRT, que 
levou alegria e um som cada vez melhor 
à família AACRT.

A sexta-feira chuvosa reuniu as 
quatro equipes no Vila Ventura Resort 
para a realização da grande gincana, 
que neste ano teve a participação da 

Veloz, parceira da AACRT no PGS, na or-
ganização das atividades.

As equipes participaram com 
muita alegria e vontade, mostrando que 
garra não tem idade.

A pontuação das equipes foi mui-
to parelha, mas ao final, a equipe ven-
cedora foi a AZUL, que recebeu como 
prêmio uma camiseta personalizada 
para cada integrante da equipe, prêmio 
entregue no almoço da AACRT de junho.

A novidade do ano foi a premia-
ção para a equipe mais solidária, que 
trabalhou em conjunto e com respeito 

entre si, que foi a VERME-
LHA. O prêmio para a equipe so-

lidária foi a participação gratuita na visita 
ao Museu da PUC que acontecerá no mês 
de julho.

A Semana do Aposentado foi orga-
nizada pelos voluntários do grupo Vida Ple-
na, do qual também faz parte a equipe da 
Coordenação de Projetos Sociais da AACRT. 
Os componentes são os seguintes: Ieda To-
mazzoni - Coordenadora, Lenita Quadros, 
Luis Carlos Braga, Olga Nomi Ferreira, Ro-
berto Bossle, Luiz Moacir Rosa, Mari Bethy 
da Luz, Ivete de Oliveira, Luis Felipe Ribas, 
e as assistentes sociais Maria Beatriz Tala-
vera, Lauana Almeida e estagiária Josiane 
Fernandes.

LANÇAMENTO Documentário A Era CRT
No dia 22 de maio, quase três anos após o início das gravações, foi 

lançado o documentário “A Era CRT”, 
documento histórico que conta, a 
partir da narrativa cronológica dos 
fatos e de depoimentos de trabalha-
dores e personagens da época, a tra-
jetória da Companhia Riograndense 
de Telecomunicações – CRT, desde 
a encampação por Leonel de Moura 
Brizola em 1962, até a sua total priva-
tização e desaparecimento da marca 
em 2002. O documentário conta ain-
da a história do telefone, desde a sua 
descoberta, até a chegada ao Brasil, 
pelas mãos de Dom Pedro II, e sua introdução no Rio Grande do Sul.

O roteiro foi elaborado pela equipe do Grupo Consultivo do Memorial 
CRT, comandada por Ruben Dario Vives, baseado nas pesquisas de Rogério 
Rodrigues Verlindo, membro do grupo do Memorial que há mais de trinta 
anos estuda a CRT e foi responsável pelo Museu que existia no Centro de Trei-
namento da nossa querida CRT.

No evento, após assistirem ao documentário, que tem uma hora de 
duração, todas as pessoas que apareceram depondo no vídeo foram presen-
teadas com uma cópia do DVD contendo, além do documentário, também a 
gravação na integra de seus depoimentos.

Atividades do trimestre

Atividades Grupo Vida Plena próximo trimestre
 Julho – Dias dos Avós no Museu da PUC - dia 26/07 – 14h
Traga seu neto para se divertir conosco!Valor por pessoa: R$ 12,00

Agosto: Eles & Elas - A ser definido – Data prevista: 21/08

Setembro: Rolê dos Museus – a ser definido

Sinopse: Após dez anos de 
sucesso, o Guri encara uma mis-
são quase impossível: estrear 
no Theatro São Pedro um novo 
show ainda melhor. Espetá-
culo inédito com participação 
do mágico Serguei Baitabicho-
wiski, banda ao vivo, 
Licurgo (o gaúcho 
Nêjo), bailarinos                             
e  muito mais. 

A missão  era  
de não deixar morrer a cultura gaúcha.

Sinopse: Uma comédia que 
narra a trajetória de um casal que está 
há mais de trinta anos junto e resolve 
fazer terapia. Ao longo do tratamen-
to descobrem que as diferenças são 
maiores que os pontos em comum. A 
partir daí suas lembranças se mistu-
ram com o presente trazendo à tona 
situações hilariantes comuns a todos 
os casais. Diversão garantida para to-
das as relações estáveis, instáveis e 
improváveis.

Junho: 14/06 
Peça “Pq casamos?” 
Centro Cultural Santa Casa - 32 participantes
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Delegacias Regionais

  DIA DAS MÃES na Delegacia de Osório
 

 A Delegacia de Osório, para comemorar o Mês das Mães, este 
ano optou por realizar um café em localidades polos. Uma experiência 
para aproximar mais os associados. 

Dia 08/05 - Torres e Arroio do Sal; 

Dia 17/05 - Capão da Canoa e Xangri-lá; 

Dia16/05 – Cidreira e Balneário Pinhal; 

Dia 10/05 – Tramandaí e Imbé;

Dia 22/05 
– Osório, Pal-

mares do Sul e 
Santo Antônio 

da Patrulha.

“Sede Campestre da AACRT em 
Lajeado – lugar lindo de integração, 
faz bem para o corpo e a alma”.

Eunice Maria Bruinsma

Dia das Mães na Delegacia de 
Santa Cruz do Sul

A homenagem foi 
no dia 11/05, no 
restaurante Coma 
Bem, com a pre-
sença de 70 sócios.

Chá Saudável na Delegacia de VIAMÃO
A Delegacia de Viamão promoveu um chá da tarde saudável no dia 

19/06, no Restaurante Natureza Pura, no Centro de Viamão, com palestra da 
Dra. Virginia Dapper sobre Efeito dos Agrotóxicos nos Alimentos. Comparece-
ram 25 pessoas.

Almoço Dia da Telefonista
A AACRT Santo Ângelo realizou no 
dia 24/06 um almoço comemorati-
vo ao Dia da Telefonista na sede da 
AECRT.Participaram 28 sócios e 11 
convidados. Na ocasião foi entre-
gue um mimo para as telefonistas.

ARRAIAL das Telefonistas 
em Santa Cruz do Sul
O animado Arraial das telefonistas 
organizado pela delegacia de Santa 
Cruz do Sul ocorreu no dia 28/06/18.

O chá aconteceu no dia 
17/04/2018 em Sapucaia do Sul.

Uma representante do Resi-
dencial Sinfonia, de Novo Hambur-
go, compareceu demonstrando o 
hotel e o serviço especial ofereci-
do para a terceira idade.

Participaram 20 associados. 
A Diretora Social da AACRT, Márcia 
Souza, e a coordenadora de Proje-
tos Sociais, Maria Beatriz Campos, 
estiveram presentes.

Almoço do Dia das Mães em Viamão

Chá na Delegacia de SANTO ÂNGELO
Realizado dia 25/04/18 na sede da AECRT, com a participação de 30 as-

sociadas. Na ocasião estiveram presentes duas profissionais do PGS.

Chá na Delegacia de CANOAS

Integração Inter Delegacias Regionais

• Cachoeira do Sul com Cruz 
Alta no dia 07/06

• Santa Cruz do Sul com Pelotas e Rio 
Grande – 18/04/2018 

• Viamão com 
Caxias do Sul – 

17/04/2018

faltou

A Delegacia de 
Viamão reuniu 51 
sócios no Res-
taurante Pedralli 
no dia 15/05/18, 
homenageando 
as mães da Dele-
gacia.


